บรรณานุกรม
หนังสือและบทความในหนังสือ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
2542 ปาชุมชนอีสาน.กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม.
กรมปาไม
2501 ประวัติและผลงานของกรมปาไม2439 -2500 กรุงเทพฯ: กรมปาไม.
กฤษฎา บุญชัย
2547 เกษตรกรรมยั่งยืน: อัตลักษณทางวัฒนธรรมกับปญหาการเกษตรและอัตลักษณของ
ชาวนาไทย นนทบุรี: คณะกรรมการจัดงานมหเกษตรกรรมยั่งยืน.
กรรณิการ พรหมเสาร และเบญจา ศิลาลักษ
2542 ปาเจ็ดชั้น ปญญาปราชญ กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิปญญา.
กนกศักดิ์ แกวเทพ
2540 “จากสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย (2517-2522) ถึงสมัชชาคนจน: ความ
ตอเนื่องและความขาดตอน” ใน วารสารเศรษฐศาสตรการเมือง ฉบับที่3 (ต.ค.-ธ.ค.).
2541 ประวัติการเคลื่อนไหวของชาวนาไทยจากอดีต – ปจจุบัน กรุงเทพฯ: สมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย.
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย
2540 “ประชาสังคม: มิติใหมของการเมืองสาธารณะ” ใน ประชาสังคมกับการพัฒนา
สุขภาพ: บทวิเคราะหทางวิชาการ กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
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เครือขายปาชุมชนประเทศไทย
2545 พระราชบัญญัติปาชุมชน ชาวบานคือคนรักษาปา กรุงเทพฯ: สํานักพิมพศยาม.
เจิมศักดิ์ ปนทอง
2534 วิวัฒนาการบุกเบิกที่ดินทํากินในเขตปา กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา.
จิระนันท พิตรปรีชา
2548 ชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติ กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ.
ฉลาดชาย รมิตานนท
2528 ปาไมสังคมเพื่อการพัฒนาชนบท กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย.
2536 ปาชุมชนภาคเหนือ: ศักยภาพขององคกรชาวบานในการจัดการปาชุมชนปากรุงเทพฯ:
สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา.
2538 รอยตอชีวิตคน ชีวิตปา กรุงเทพฯ: สํานักบัณฑิต อาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ชูพินิจ เกษมมณี
2539 ศั ก ยภาพในการจัด การทรั พ ยากรดิ น – น้ํ า – ป า ของชาวกะเหรี่ ย ง บทวิ เ คราะห
เบื้องตน กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม.
ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร
2540 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม / ขบวนการเคลื่อนไหวประชาสังคมใน
ตางประเทศ กรุงเทพฯ: ศูนยวิจัยและผลิตตํารา มหาวิทยาลัยเกริก.
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ชูชัย ศุภวงศ
2540 แนวคิด พัฒนาการ และขอพิจารณาเกี่ยวกับประชาสังคมไทย กรุงเทพฯ: สถาบัน
ชุมชนทองถิ่นพัฒนา.
2540 ”พัฒนาการของประชาสังคมไทยรวมสมัย” ใน ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ:
บทวิเคราะหทางวิชาการ กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
2541 ประชาสังคม: ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน.
ชัชวาลย ทองดีเลิศ และนันทา เบญจศิลารักษ
2536 ตํานานชุมชนรักษาปา บทเรียนการตอสู – รักษาปาของชาวบานภาคเหนือ เชียงใหม:
โครงการชุมชนรักปา ชมรมนักพัฒนาภาคเหนือ.
ณรงค เพ็ชรประเสริฐ
2543 ลุกขึ้นสู กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
ธเนศ อาภรณสุวรรณ
2540 ประชาสังคม: พัฒนาการและนัยยะแหงอนาคต กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชนทองถิ่น
พัฒนา.
บุญตา สืบประดิษฐ และอัจฉรา รักยุติธรรม
2542 3 ทศวรรษปาชุมชน ทามกลางความสับสนของสังคมไทย เชียงใหม: บีเอสการพิมพ.
เบรนเนอร และคณะ
2543 รางพระราชบัญญัติปาชุมชนของไทย กรุงเทพฯ: แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน
ด า นป า ชุ ม ชนในประเทศไทย ศู น ย ฝ ก อบรมวนศาสตร ชุ ม ชน แห ง ภู มิ ภ าคเอเชี ย
แปซิฟก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
บัวศรี ศรีสูง
2535 ฮีตคองอีสานและปกิณกะคดี. เอกสารอัดสําเนา
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ประภาส ปนตบแตง
2541 การเมืองบนทองถนน 99 วันสมัชชาคนจน และประวัติศาสตรการเดินขบวน ชุมนุม
ประทวงในสังคมไทย กรุงเทพฯ: ศูนยวิจัยและผลิตตํารา มหาวิทยาลัยเกริก.
ปนแกว เหลืองอรามศรี
2546 อัตลักษณ ชาติพันธุ และความเปนชายขอบ กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยา (องคการ
มหาชน) หนังสือรวมบทความจากการประชุมประจําปทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 1 เรื่อง
คนมองคน: นานาชีวิตในกระแสการเปลี่ยนแปลง.
ผาสุก พงษไพจิตร
2545 วิถีชีวิต วิธีสู ขบวนการประชาชนรวมสมัย กรุงเทพมหานคร: ตรัสตะวัน.
ฝายสงเสริมและพัฒนาปาชุมชน กองจัดการที่ดินปาสงวนแหงชาติ กรมปาไม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
2532 ปาชุมชนในประเทศไทย กรุงเทพฯ: ฝายสงเสริมและพัฒนาปาชุมชน กองจัดการที่ดิน
ปาสงวนแหงชาติ กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย ทัศนีย อนมาน และสมใจ ศรีมงคลทิพย, บรรณาธิการ
2537 การพัฒนาปาชุมชนในประเทศไทย รายงานการประชุม กรุงเทพมหานครศูนย
ฝก อบรมวนศาสตร ชุม ชนแห ง ภู มิภ าคเอเชีย แปซิฟ ก มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
จตุจักร.
2542 ปาชุมชน: สาระสําคัญและประเด็น กรุงเทพฯ: แผนงานสนับสนุนปาชุมชนในประเทศ
ไทย ศูนยฝกอบรมวนศาสตรแหงเอเชียแปซิฟก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
มารุต โพธิสุนทร
2538 การวิเคราะหการใชพื้นที่สาธารณะประโยชนเพื่อพัฒนาปาชุมชน: กรณีศึกษา อําเภอ
เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา กรุงเทพฯ: สวนปาชุมชน กรมปาไม.
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ยศ สันตสมบัติ
2547 นิเวศวิทยาชาติพันธุ ทรัพยากรชีวภาพและสิทธิชุมชน เชียงใหม: บริษัทวิทอินดีไซน.
2543 หลักชาง: การสรางใหมของอัตลักษณไทในใตคง กรุงเทพฯ: วิถีทรรศน.
วิเศษ สุจินพรหม
2544 การเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะของผูหญิงในการจัดการปาชุมชน จังหวัดลําพูน ศูนย
สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2543 รวมบทความปาชุมชน กรุงเทพฯ: ศูนยฝกอบรม.
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
2548 ความรูกับการเมืองเรื่องทรัพยากร กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร.
เสนห จามริก และยศ สันตสมบัติ
2536 ปาชุมชนในประเทศไทย: แนวทางการพัฒนา กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา.
สวนปาชุมชน สํานักงานสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม
2537 ปาชุมชนในประเทศไทย กรุงเทพฯ: สวนปาชุมชน สํานักงานสงเสริมการปลูกปา กรม
ปาไม.
2540 ความรูเรื่องปาชุมชนทั่วไป กรุงเทพฯ: สวนปาชุมชน สํานักงานสงเสริมการปลูกปา
กรมปาไม.
2540 ขอมูลปาชุมชน กรุงเทพฯ: สวนปาชุมชน สํานักงานสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม.
สุริชัย หวันแกว
2545 ทิศทางที่ยั่งยืนของสังคมไทยกับปาชุมชน: มุมมองสหวิทยาการ.ศูนยศึกษาการพัฒนา
สังคม คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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สัณฐิตา กาญจนพันธุ
2540 ความรวมมือในการจัดการปาระหวางวัดกับรัฐ กรณีปาชุมชนวัดพระธาตุดอยจอมแจง
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เชียงใหม: สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
สุวิทย ธีรศาศวัต
2538 ประวัติศาสตรอีสานหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปจจุบนั . ขอนแกน: ภาควิชา
ประวัติศาสตรและโบราณคดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สุริยา สมุทรคุปติ์ พัฒนา กิติอาษา
2544 คนซิ่งอีสาน: รางกาย กามารมณ อัตลักษณ และเสียงสะทอนของคนทุกขในหมอลํา
ซิ่ง นครราชสีมา: หองไทยศึกษานิทัศน สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สํานักวิชาเทคโนโลยี
สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สุเทพ สุนทรเภสัช
2548 ชาติพันธสัมพันธ: แนวคิดพื้นฐานทางมานุษยวิทยาในการศึกษาอัตลักษณ กลุมชาติ
พั น ธุ ประชาชาติ และการจั ด องค ก รความสั ม พั น ธ ท างชาติ พั น ธุ ก รุ ง เทพฯ: เมื อ ง
โบราณ.
อานันท กาญจนพันธุ และมิ่งสรรพ ขาวสอาด
2538 วิวัฒนาการของการบุกเบิกที่ดินทํากินในเขตปา: กรณีศึกษาภาคเหนือตอนบน
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
2543 พลวัตของชุมชมในการจัดการทรัพยากรกระบวนทัศน และนโยบายกรุงเทพฯ: สํานัก
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.
2543 พลวัตรของชุมชนในการจัดการทรัพยากร สถานการณในประเทศไทยกรุงเทพฯ: สํานัก
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.
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อภิญญา เฟองฟูสกุล
2546 อัตลักษณ = identity: การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ
สภาวิจัยแหงชาติ สาขาสังคมวิทยา สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
Owen J. Lynch and Janis B. Alcorn
2535 การดูแลปาของชาวบาน การยอมรับสิทธิ การมีสวนรวมและความสามารถในการ
จัดการของชาวบานในเขตปาสงวน กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
วิทยานิพนธ
กิตติพร ใจบุญ
2538 “ความจริงในเรื่องเขื่อน: บทศึกษาการปฏิบัติการทางวาทกรรมในสังคมไทย ตั้งแต
พ.ศ. 2490 – 2537.” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ชินกร ดีสุยา
2545 “การเขาไปมีสวนรวมของบัณฑิตอาสาสมัครในกระบวนการจัดตั้งปาชุมชน:
กรณีศึกษาเฉพาะบานบนทุง หมูที่ 9 ตําบลทุงฮัว้ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง.”
สารนิพนธ ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
เชษฐา ทรัพยเย็น
2547 “พัฒนาการความคิดประชาสังคมไทย.” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร
สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ชมัยโฉม สุนทรสวัสดิ์
2521 “การศึกษาประวัติศาสตรเกี่ยวกับกิจการปาไมภาคเหนือของไทยตั้งแต พ.ศ. 2439 –
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